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JARDUERAREN OINARRIZKO DESKRIBAPENA 
  

 JARDUERA EDO ZERBITZU MOTA ZERBITZUA 

JARDUEREN DINAMIZAZIOA HERRI KIROLAK 

DESKRIBAPEN TEKNIKOA 

- Herri Kirolak izeneko betiko  euskal jokoak biltzen dituen jarduera. 

- Jokoak modu dinamiko eta dibertigarrian txandakatzen dira : 
 

TXINGAK: lasterketa esku bakoitzean pisu bat eramaten, denbora mugarik gabe, ahalik eta distantziarik handienean. 

SAKU LASTERKETA: Distantzia zehatz  batean zaku bat sorbaldan ahalik eta azkarren eramatea. 

GIZON PROBA: pertsona bat neumatiko baten gainean eramatea, ahalik eta distantziarik handienean. 

LOKOTXAK BILTZEA: ahalik eta denbora laburrenean artaburu kopuru jakin bat biltzea. 

SOKATIRA: soka baten mutur bakoitzetik tiratuz talde bat beste talde bat arrastatzen saiatzea 

DESKRIBAPEN FISIKOA 

- Parte-hartzaileen kopuruaren arabera, hainbat taldetan banatuko gara. 

- Taldeak modalitate bakoitzean lehiatuko dira, eta txandaka joko guztietan parte hartuko dute. 

- Jolas guztiak egin ahal izateko jolas bakoitzak iraupen mugatua izango du,. 

GUTXI GORA BEHERAKO IRAUPENA SASOIA 

Jardunaldi erdia:2-3 h. / Jardunaldi osoa 6 h. Urte osoa 

BARNE DAUDEN ZERBITUZAK BARNE EZ DAUDEN ZERBITZUAK 

- Gida espezializatuak dituzten jarduerak. 

- Jarduerarako behar den material teknikoa. 

- Erantzukizun zibileko eta  asistentzia sanitarioko asegurua 

- Garraioa jardueran zehar. 

- Janaria edo ura jardueran zehar. 

- kontsultatu ostatua eskuragarri dagoen. 

TARIFAK (%21 BEZa barne) 

Jarduera 
Begirale 
kopurua 

Jardunaldi erdia 3h Jardunaldi osoa 6h Aparteko ordua 

HERRI KIROLAK 
1 380  480  5  

2 620  89  9  

OHARRA: Hasieratik  50 km-ko bidaia barne hartzen du, joan-etorria kontuan hartuta 100 km-koa guztira. 

Distantzia handiagoetan, aparteko km sartu behar da, dagozkion dietekin batera (kontsultatu neurrira egindako tarifak eta aurrekontuak). 

MATERIALA ETA EKIPAMENDUA 

 

JARDUERA EGITEKO BEHARREZKO EKIPAMENDUA 

- Eguneko baldintza meteorologikoetara egokitutako kirol-arropa edo arropa erosoa. 

- Egoera onean dauden zapatilak, itsaspen ona dutenak. 

- Eskuoihala, arropa eta ordezko oinetakoak. (Eguraldi txarreko egunetarako) 

 

EKIPAMENDU GOMENDAGARRIA 

- Betaurrekoak erabiltzen dituzten parte-hartzaileak; atzetik eusteko zinta edo goma bat ekarri beharko lukete. 

 

JARDUERAKO ARGAZKIAK 
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